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Verspreiding

Gratis bij alle inwoners van Halle, St.-Antonius en

Zoersel.

De Grootste Gemene Deler is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zoersel.

(nr. wettelijk depot : BD-36.969 / ISSN : 0771-7199)

Elke auteur is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.

Aan teksten in de informatiekrant kan geen rechts-

kracht worden ontleend. Het staat de redactie vrij al

dan niet ingezonden stukken verkort weer te geven,

met respect voor het meest essentiële van de inhoud.

Gemeentehuis

Kasteeldreef 55 (03-380.13.00)

Loketdienst Zoersel

Oostmallebaan 15 (03-312.94.10)

Loketdienst St.-Antonius

Handelslei 108 (03-380.13.80)

Het zit erop, ons eerste werkjaar met tien GGD-publicaties, vier

‘'grote” GGD's en zes “flitsen”.

En dat betekent dat het zomer is. Volgens de kalender, en hopelijk

ook écht.

Tijd voor vakantie.

Voor wie in Zoersel blijft, is er aan activiteiten en mogelijkheden

geen gebrek. We belichten ze voor u in onze afzonderlijke vakan-

tiekrant.

Als u het verder weg zoekt, denk dan vooraleer de laatste koffer in

te laden nog even aan de vakantietips van de politie.

Vakantie betekent rust, zalig nietsdoen, of juist die dingen doen die

je graag doet. Voor sommigen betekent vakantie ook uitgelaten zijn,

een drankje op een terrasje,...

Dit hoort bij de zomer, maar houd daarbij ook rekening met de

anderen.

En als u het niet kunt laten de bloemetjes buiten te zetten, kan u dit

ook letterlijk. U moet zich alleen onmiddellijk inschrijven voor de

bebloemingswedstrijd.

En wij, ja, ook wij gaan er even tussenuit. Hier in ons gemeentehuis

zullen ook wij ieder om beurt van verlof genieten.

De enige constante zal onze Socks zijn. Zomer of niet, elke morgen

wacht hij trouw aan de inkomdeur van het kasteel.

Of hij geen vakantie nodig heeft? Wie hem al heeft zien liggen, weet

dat de kattenvakantie, tenminste zijn kattenvakantie een heel jaar

duurt.

Geen reden om te treuren, mensen zijn geen katten, hooguit soms

kattig.

In september zijn we terug! Tot dan, en intussen, geniet ervan!

VO O R W O O R D
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Op donderdag 25 april overhandigde Katrien Schryvers aan het “Taal-
fabet” en aan de “Vrienden van Polen” de opbrengst van de Kerstmarkt
2001. Beide initiatieven ontvingen een cheque van 2.230 euro.



W E T E N S W A A R D

VACATURE OCMW

Halftijdse verzorgenden

Het OCMW van Zoersel heeft
twee vacatures voor halftijdse ver-
zorgenden in vast dienstverband.
Er wordt een examen georgani-
seerd begin september 2002,
waarbij ook een werfreserve wordt
aangelegd. Kandidaturen moeten
ingediend worden bij het OCMW
voor 2 augustus 2002. Voor infor-
matie neemt u best contact met
Annick Bartels, tel. 03-312.94.20,
OCMW Zoersel, Oostmallebaan 50.

ZOERSEL WELDRA OP HET WEB

Volg de evolutie op www.zoersel.be

- Geef uw visie op de nieuwe site
- De e-mailadressen van de ver-

schillende diensten
- Voorinschrijving module vereni-

gingen en middenstanders
- Abonneer u op de nieuwsbrief

BETERE COMMUNICATIE

Meldpunt psychiatrie

Om de communicatie tussen de
burgers van St.-Antonius en de
verantwoordelijken van het
Psychiatrisch Centrum te optimali-
seren wordt er vanaf heden een
meldpunt georganiseerd waar
iedereen terecht kan die proble-
men zou ondervinden met bewo-
ners van de psychiatrie. Met vra-
gen en of bemerkingen kan men
terecht bij Denise Van de Pol op
het nummer 03-380 25 39.
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ZOMERZOEKTOCHTEN

Vereniging voor Bos in Vlaanderen

Traditioneel pakt de Vereniging voor
Bos in Vlaanderen (VBV) uit met
zomerzoektochten in alle Vlaamse
provincies. In korte broek en T-shirt,
op wandel of met de fiets, kan je
Vlaanderens’ mooiste bosplekjes
verkennen. Achteraf kunt u nagenie-
ten op een terrasje bij een heerlijke
frisse pint.
Op volgende locatie kunt u op ont-
dekking: kolonie Merksplas
(Antwerpen), De Grensmaas in
Stokkem (Limburg), Raspaillebos in
Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen),
Beersel (Vlaams-Brabant) en het
Helleketelbos in Poperinge (West-
Vlaanderen).
De verschillende zoektochten staan
beschreven in de Zomerboskrant,
waarbij u ook gratis drankbonnetjes
vindt. Aan de verschillende zoek-
tochten zijn ook diverse prijzen ver-
bonden.
De zomerboskrant 2002 kunt u
bestellen voor € 5 op rekeningnum-
mer 448-3605351-56 met vermel-
ding “zomerboskrant 2002”.

TERUG VERKRIJGBAAR

Dienstregelingsboekjes De Lijn

De dienstregelingsboekjes van de
lijn Antwerpen - Turnhout (lijn 41)
zijn weer voorradig.
U kunt de boekjes op het gemeente-
huis of de loketdiensten kopen aan
de prijs van 1,25 euro.

GEZOCHT

Onthaalmoeders

De dienst opvanggezin-
nen Zoersel is op zoek
naar gemotiveerde ont-
haalmoeders die opvang
willen bieden in hun ei-
gen huis aan kinderen
van 0 tot 12 jaar (dagop-
vang: 0-3 jaar en/of bui-
tenschoolse opvang: 3-
12 jaar).
Misschien bent u de per-
soon die ze zoeken!
Naast een grote liefde
voor kinderen, is het be-
langrijk dat u bereid bent
tijd en ruimte te maken
om te spelen, eten, sla-
pen,… en dat u aan-
dacht hebt voor hygiëne
en veiligheid.
Onthaalmoeders bieden
opvang elke werkdag of
deeltijds.
Daar tegenover staat?
Per kind per dag krijgt u
een vaste, niet belastba-
re dagvergoeding, de
verzekering is in orde en
u wordt ondersteund en
begeleid. Bovendien
krijgt u regelmatig vor-
ming waardoor u in con-
tact komt met andere
onthaalmoeders.

Meer informatie:
Dienst Opvanggezinnen
Zoersel, Kerkhoflei 16,
tel./fax: 03-385.16.61.
permanentie:
elke maandag,
dinsdag, 
woensdag en
donderdag van
10 tot 12 uur en
elke eerste
dinsdagavond
van de maand
van 19 tot 20
uur.



Jongeren beginnen op steeds jongere leeftijd met

het drinken van alcohol. Er wordt ook steeds meer

gedronken.

Het succes van de alcoholpops zoals breezer (zoete

alcoholdrankjes op basis van limonade) speelt daar-

bij ongetwijfeld een belangrijke rol. Alcoholpops zijn

erg in trek bij jongeren. Toch zijn ze niet zo on-

schuldig als de limonadesmaak doet vermoeden.

Alcohol is bij ons één van de meest aanvaarde

drugs. Het is in die mate ingeburgerd dat weinigen

zich bewust zijn van het feit dat het om een harddrug

gaat.

Als iemand regelmatig alcohol drinkt schuilt het

gevaar dat de dosis na verloop van tijd opgedreven

moet worden om hetzelfde aangename gevoel te

krijgen. Dit kan leiden tot misbruik en mogelijk tot

verslaving.

Bij alcoholpops loert het gevaar om de hoek omdat

ze limonadezoet smaken en dus zeer gemakkelijk

drinken. Velen denken dat deze alcoholpops minder

alcohol bevatten dan bier. Dit is echter niet waar.

Verstrekkers van alcohol, zoals winkels en cafés,

moeten in principe controleren of jongeren die

drank, en dus ook breezers, willen kopen of bestel-

len wel 16 jaar zijn. Jammer genoeg gebeurt dit niet

zo vaak, of niet. Daarnaast zijn er veel supermarkten

die breezers tussen en naast de frisdranken plaat-

sen, en dit ondanks het wettelijk verbod. Wanneer

breezers tussen de frisdranken staan, bestaat de

kans dat men minder beseft dat het om alcoholhou-

dende drankjes gaat, en niet om frisdrank.

ALLES VEILIG VOOR UW VERLOF?

U laat uw woning toch veilig achter? Alles slotvast?

Afspraken gemaakt met de buren? Eventueel woningtoe-

zicht gevraagd aan de lokale politie kan ook via de web-

site? En natuurlijk doet u altijd uw auto op slot en laat er

geen waardevolle zaken zichtbaar in achter.

NACHTLAWAAI-BURENHINDER

De warme zomeravonden komen er weer aan. Voor de

politie betekent dat ook talrijke oproepen

wegens nachtlawaai. Beste men-

sen, amuseer jullie wanneer jul-

lie willen, maar denk ook eens

aan de buren. Misschien hebben

die een hele dag gewerkt en

willen ze nu eens rustig zitten.

Een tip: als je een tuinfeestje wil

geven, licht je buren dan in dat er misschien toch wat

overlast kan zijn, tracht het lawaai te beperken, en

beperk het zeker in de late avond.

SNELHEIDSOVERTREDINGEN

De snelheidsovertredingen en de “pakkans” zijn de laat-

ste tijd veel in het nieuws geweest. Onze politiezone doet

daar nog een schepje bovenop. Los van de storm die

hierover opstak in de media werd ook in onze zone het

aantal snelheidsmetingen opgedreven. Daarbij gaat de

aandacht vooral naar het in gevaar brengen van de

zwakke weggebruiker en de woonomgevingen. Van janu-

ari tot mei werden in onze gemeente niet minder dan

4.792 wagens gecontroleerd. Spijtig genoeg gin-

gen heel wat onder hen de bon op. Je kan

je dus maar best aan de maxi-

mum snelheid houden.

Een verwittigd persoon

is... veel waard.
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lokale politie
voorkempen
directeur operaties
Joseph De Labey

tel. 03/313.02.02
fax 03/385.15.52
politie.brecht@zoersel.be

Info

OOok tijdens uw vakantie
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gemeentelijke dienst
sociale zaken
preventieverantwoordelijke
Erik Fuhlbrügge

tel. 03/380.13.95
fax 03/385.29.09
sociale.zaken@zoersel.be

Info

L C O H O L - P O P SA



INVOERING ZONALE
SNELHEIDSBEPERKING

Het gemeentebestuur is vastbesloten te wer-

ken aan meer veiligheid op onze wegen.

Daarom werd op 22 november 2001 door de

gemeenteraad de invoering van de zonale

snelheidsbeperking goedgekeurd. Dit voor-

stel werd ter goedkeuring voorgelegd aan het

ministerie voor Verkeer en Infrastructuur.

Onlangs hebben we de goedkeuring ge-

kregen van het ministerie, wat betekent dat

de nieuwe reglementering binnenkort kan

ingaan.

De invoering van de zonale snelheidsbeper-

king zal inhouden dat in de Eikenlaan,

Driesheide, Berkenlaan, Sint-Antoniusbaan,

Voorne en Raymond  Delbekestraat de snel-

heid zal beperkt worden tot maximum 70

kilometer per uur. In alle andere straten met

uitzondering van de gewestwegen (N12 en

N14), de bestaande woonerven en de zones

30, zal 50 kilometer per uur de maximum-

snelheid worden.

Tegen september 2002 zullen in de gemeen-

te stelselmatig de nodige borden geplaatst

worden. De invoering

van deze maatregel

zal gepaard gaan

met regelmatige

snelheidscontro-

les, óók in de

woonstraten.

gemeentelijke dienst
grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.be

InfoAN D E R S  V E I L I G
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De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker is één van de grote bekomer-

nissen van de burger en daarom ook één van de prioriteiten van ons bestuur.

In het verleden mocht in een heleboel straten, waaronder veel woonbuurten, nog

90 kilometer per uur gereden worden. Veilig is natuurlijk anders.

50

VERKEERSVEILIGHEID

De ambtelijke werkgroep verkeers-

veiligheid heeft zich de laatste maan-

den volop bezig gehouden met het in

kaart brengen van enkele knelpunten

qua verkeersveiligheid in de gemeen-

te.

Dat er nog veel werk aan de winkel is,

staat vast. Dit blijkt ook uit het grote aantal vragen dat het sche-

pencollege hierover krijgt. Het toenemende sluipverkeer en vele

“zware voeten” maken het er niet makkelijker op. Toch proberen

wij ons uiterste best te doen om

Zoersel verkeersveiliger te maken.

Het spreekt voor zich dat de gemeen-

te rekening moet houden met haar

budgettaire beperkingen. Overal tege-

lijkertijd ingrijpen is niet mogelijk.

Daarom proberen we de meest priori-

taire punten eerst aan te pakken.

Als alles meezit zullen de volgende kruispunten tegen het einde

van het jaar heringericht worden: Wandelweg / Kwadestraat,

Wandelweg / Heidehoeven, Kattenberg / Ketelheide.

Bovendien zal het laatste deel van de

Medelaar voorzien worden van een

paar extra drempels en zal er ver-

keersremmende infrastructuur ge-

plaatst worden in de Dennenlaan en

de Emiel Vermeulenstraat.

De gemeenteraad van mei laatstleden

zette het licht hiervoor op groen.

kruispunt Wandelweg / Kwadestraat

kruispunt Wandelweg / Heidehoeven

kruispunt Kattenberg / Ketelheide



WERKEN WAARVOOR U GEEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING

NODIG HEBT

U hebt geen stedebouwkundige vergun-

ning meer nodig voor een tuinhuisje. De

oppervlakte van het tuinhuisje mag ech-

ter niet groter zijn dan 10m2, vroeger was

de oppervlakte beperkt tot 6.

OPGELET!

U moet ook even uw aankoopakte nakij-

ken. Soms zijn er in die akte verkave-

lingsvoorschriften opgelegd. Zo kan het

dat de verkavelingsvoorschriften voor-

schrijven dat u bepaalde gevelmaterialen

moet gebruiken,…

Ook zal u volgens het burgerlijk wetboek

omwille van mogelijke burenhinder het

tuinhuisje niet om het even waar mogen

oprichten.

Als u twijfelt, raadpleegt u best

op voorhand de gemeentelijke

dienst Ruimtelijke Ordening &

Huisvesting. U vindt deze

dienst in het gemeentehuis op

de tweede verdieping.

WERKEN WAARVOOR U HET ADVIES VAN

DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR NIET

MEER NODIG HEBT

In de toekomst kan het gemeentebestuur

zelf (zonder voorafgaandelijk advies van

stedenbouw Antwerpen) stedenbouw-

kundige vergunningen afleveren voor

alle gebouwen tot maximum 1.000 m3.

Deze maatregel geldt niet voor gebou-

wen in woonuitbreidingsgebieden maar

enkel voor gebouwen in woongebieden.

De woongebieden bekijkt men in de

meest ruime zin (woon- en woonparkge-

bieden en woongebieden met landelijk

karakter).

Door deze maatregel kan uw steden-

bouwkundige vergunning dus sneller

afgeleverd worden.

Vroeger gold dit enkel voor dergelijke

gebouwen gelegen binnen een goedge-

keurde verkaveling of BPA (Bijzonder

Plan van Aanleg).

De gemachtigde ambtenaar heeft wel

nog de mogelijkheid een door het sche-

pencollege afgeleverde vergunning te

schorsen, bijvoorbeeld als die volgens

zijn mening strijdig zou zijn met de

goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

De termijn hiervoor bedraagt 25 dagen.
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gemeentelijke dienst
grondgebiedszaken
afdelingshoofd
Jan Koninkx

tel. 03/380.13.97
fax 03/380.13.30
ruimtelijke.ordening@zoersel.b

Info

OOP N I E U W  G E W I J Z I G D

Op 26 april 2002 heeft de Vlaamse regering opnieuw het decreet ruimte-

lijke ordening gewijzigd.

Door deze wijziging wordt de procedure voor de aanvraag van sommige

stedenbouwkundige vergunningen bijkomend vereenvoudigd.

Voor particulieren zijn volgende twee bepalingen van belang:
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N



- De as van een gecremeerd stoffelijk

overschot kan enkel een andere be-

stemming krijgen, indien de overlede-

ne dit schriftelijk heeft bepaald of op

verzoek van de ouders indien het om

een minderjarige gaat.

- Bij uitstrooiing of begraving van de as

op een terrein dat niet de eigendom is

van de overledene of zijn nabestaan-

den moet men voorafgaandelijk de

toestemming van de eigenaar beko-

men. Deze toestemming wordt

schriftelijk vastgelegd in twee exem-

plaren, één voor de eigenaar en één

voor de nabestaanden.

De eigenaar mag hiervoor geen ver-

goeding vragen.

- Iedere verplaatsing van de urne

wordt onderworpen aan een verkla-

ring bij de ambtenaar van de Burger-

lijke Stand van de gemeente waar de

as van de overledene is begraven of

wordt bewaard, voorafgaandelijk aan

de verplaatsing ervan.

- Indien de persoon die in de lijkbezor-

ging voorziet zijn woonplaats ver-

plaatst, hetzij in de gemeente waar hij

in het bevolkingsregister is ingeschre-

ven, hetzij in een andere gemeente,

dient hij onmiddellijk de ambtenaar van

de Burgerlijke Stand van de gemeente

waar de as van de overledene is begra-

ven of wordt bewaard te verwittigen.

- Indien de bewaarder van de urne, deze

aan een andere nabestaande van de

overledene wil overhandigen, moeten

de huidige en de volgende bewaarder

samen een verklaring gaan afleggen

bij de ambtenaar van de Burgerlijke

Stand. Deze verklaring moet vooraf-

gaandelijk gebeuren.

I E U W E  W E T

In een vorige editie meldden we al dat de keuzemogelijkheden in verband met de

lijkbezorging werden uitgebreid. Zo kan men ondermeer opteren voor crematie en

bewaring van de as of begraving van de as op een andere plaats dan de gewone

begraafplaats. Indien u deze keuze gemaakt heeft of zou overwegen is het nuttig

om de volgende tekst aandachtig te lezen.
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N
afdeling burgerzaken
afdelingshoofd
Liliane Belis

tel. 03/380.13.25
fax 03/380.13.30
bevolking@zoersel.be

Info

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

HALLE

gbh@zoersel.be - tel. 03-383.47.17

- zaterdag 29 juni van 14 tot 17 uur,

vestigingsplaats Halle-Velden,

- vrijdag 5 juli van 19 tot 21 uur,

vestigingsplaats Lindedreef ,

- vrijdag 2 augustus, 9 augustus

en 23 augustus van 19 tot 21 uur,

vestigingsplaats Halle-Velden,

- vrijdag 30 augustus,

open school in de vestigingsplaatsen

Halle-Velden en Lindedreef

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

ZOERSEL

gbz@zoersel.be - tel. 03-312.22.42

- zaterdag 29 juni van 10 tot 12 uur,

- zaterdag 24 augustus van 10 tot 12 uur,

- van maandag 19 tot en met vrijdag 30

augustus elke werkdag van 18 tot 20 uur,

- zaterdag 31 augustus,

open deur van 10 tot 12 uur

meer informatie: in de school of bij direc-

teur Jaak Gijbels tel./fax 03-311.66.01 (pr).

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

SINT-ANTONIUS

gsa@zoersel.be - tel. 03-383.13.59

- van maandag 1 juli tot en met vrijdag 5

juli telkens van 10 tot 12 uur,

- maandag 19 augustus tussen 19 en 20 uur,

- zaterdag 31 augustus, van 10 tot 12 uur

(enkel voor kleuters en eerste leerjaar).

inschrijvingeninschrijvingen



Wat die vijftig jaar voor haar betekent? “Dat

ik nog lang mag blijven doorgaan, dat hoop

ik,” lacht Danielle Goffa. “Ach, vijftig... Pas

als je het uitspreekt, betekent het iets, hé. Ik

heb nog zoveel ideeën, inspiratie, perspectie-

ven en vooral levensvreugde...” Een van die

perspectieven is al meteen de overzichts-

tentoonstelling in het najaar.

“Het wordt een overzicht van de hoogtepun-

ten in mijn carrière tot nu toe, van alles wat

me nauw aan het hart ligt,” zegt ze. “Alle

bekroonde prijswinnaars zullen er te zien

zijn.” Er zijn er die ze opnieuw moet maken:

“Van sommige heb ik inderdaad echt spijt dat

ze ooit verkocht zijn, ja.”

VAN THUIS UIT

Danielle heeft nooit anders geweten dan met

kunst om haar heen. Vader was een huis-

schilder met zin voor experiment in zijn werk

en een levendige belangstelling voor fotogra-

fie. Later, toen hij met pensioen was, ging hij

ook schilderijen maken. “Een tijdlang heb-

ben we samen tentoongesteld. Zijn schilderij-

en aan de muur, mijn juwelen in de ruimte.”

Het heeft Danielle op het idee gebracht om

met haar achtergrond en technische bagage

ook dingen te gaan maken voor aan de muur.

Boven de zetel in haar woonkamer hangen er

enkele: ongewoon, intrigerend. “Creëren,

iets maken... Het zat vanaf het begin in mij,”

blikt ze terug. Op haar zestiende ging zij op

Sint-Lucas sierkunsten volgen.

Als kind van tien had ze in Schoten trouwens

al een tekenwedstrijd gewonnen en ooit volg-

de ze nog een tekencursus per post. “Ik zocht

het duidelijk en ik werd er ook toe gestimu-

leerd.” Op Sint-Lucas voelde ze zich hele-

maal op haar plaats. Toen de tijd van het

hoger onderwijs aanbrak, bleef ze er: “Ik

dacht: ik neem gewoon iets dat hier is.”

EEN DOSIS GELUK

Zo belandde ze dus bij de specialisatie in de

juwelen. “Het was iets speciaals, weinigen

deden dat toen, we waren maar met z’n
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DD
internationaal

gerenommeerd

juwelenontwerpster

Zoersel herbergt een aantal inwoners, van

wie verrassend weinigen weten dat ze er

wonen en wie ze zijn, en vooral wat ze in

hun mars hebben. Juwelenontwerpster

Danielle Goffa is zo iemand. Al meer dan

dertig jaar is ze actief, met de nodige weer-

klank tot ver in het buitenland. Nu ze vijftig

is en De Bijl in het najaar een overzichts-

tentoonstelling van haar werk toont, von-

den we het hoog tijd voor een nadere ken-

nismaking.

iiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww

De definitieve erkenning voor de status die Danielle Goffa als juwelenontwerpster bereikt heeft, blijkt wel

uit het feit dat het gloednieuwe Antwerpse diamantmuseum twee stukken van haar aankoopt voor de per-

manente collectie. Danielle: “Ik lig zowaar in een museum!”

A N I E L L E  G O F F AA N I E L L E  G O F F A

door J.H. VERBANCK



drieën Ik ben nochtans geen juwelenfreak, hoor, nu trouwens nog

niet.” Ze toont haar handen en brengt haar hand naar haar hals:

“Nooit overladen.” In haar laatste jaar behaalde ze de eerste prijs van

België.

Het vervult haar na al die jaren nog steeds met de nodige terechte

trots, al is ze de eerste om relativerende noten aan te brengen bij haar

succes. “We moesten een juweel ontwerpen voor een of andere baro-

nes. Misschien heb ik gewoon geluk gehad dat die mevrouw in mijn

werk viel, en later de jury’s van wedstrijden, want anders grijp je er

toch naast?”

Het succes bleef sindsdien evenwel op haar afkomen. Zo toevallig

zal dat ook wel niet zijn. “Ach, je wordt gevraagd, hé, en zo krijg je

het doorzettingsvermogen om het te maken.” Het Sterckxhof, de

Sint-Pietersabdij in Gent, Benelux-tentoonstellingen, Parijs...

Grenzen gingen open, de wereld wenkte. In haar verdere verhaal

vernoemt Danielle nog Tokio, New York...

UITSTRALING

In de tweede helft van de jaren zeventig begon ze in individuele ten-

toonstellingen met haar collecties naar buiten te treden. Ook bedrij-

ven zijn bij haar langsgekomen met thematische opdrachten. Velen

kennen de bierviltjes die Danielle voor brouwerij De Koninck ont-

worpen heeft: “Gek, hé, hoe zoiets je dan ineens bekendheid en uit-

straling geeft!”

Als lesgeefster in de opleiding van kleuterleidsters en onderwijzers

komt ze in aanraking met maatschappelijke problemen. “Na het con-

tact blijven die dingen in je hoofd spelen en ja, dat dringt dan ook wel

eens door tot in mijn werk.” Een boodschapper wil ze niet zijn, maar

af en toe zit er toch wel een diepere idee achter haar ontwerpen.

Haar gevulde carrière bevat teveel hoogtepunten om allemaal te ver-

melden. We vermelden slechts de Diamond High Council Award, die

veel deuren in de wereld opende, en... jawel, de Zoerselse cultuur-

prijs in 1997! Ze maakte een haan voor Jean-Luc en ontwierp in

functie van het millennium (2000) en de introductie van de euro.

Danielle nam deel aan het modejaar 2001 in Antwerpen, “al kwa-

men de juwelenontwerpers wat te weinig uit de verf,” vindt ze. Zelf

komt ze graag origineel uit de hoek (zie kadertekst): “Ik moet wel

zien dat ik eruit spring, hé!” lacht ze ontwapenend. De concurren-

tiegeest zit er wel een beetje in: “Daardoor scoor je ook,” is haar

overtuiging.
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DE NATUUR ALS INSPIRATIEBRON

Sommigen omschrijven haar werk als robuust. “Zelf zie ik dat niet!”

roept Danielle Goffa lachend uit. “Mijn juwelen stralen kracht uit,

krijg ik wel eens te horen, maar zelf besef ik dat helemaal niet. Ik

schijn nogal wat cliëntèle te hebben onder mensen die met astrologie

en logesymboliek begaan zijn, maar ik doe dat niet bewust.”

Nu ze het weet, remt het haar zelfs enigszins af in haar ongebreidelde

creativiteit. Haar werk is hoe dan ook erg veranderd, vindt ze zelf, als

ze terugblikt. “Nu zijn de stukken veel fijner, meer afgewerkt. Ik ben

dan ook veel minder vlug tevreden. Je wilt altijd beter doen, hé. Mijn

kinderen zeggen soms: je bent wel moeilijk, hé mama!”

Waar de inspiratie dan vandaan komt? “Kan ik niet op antwoorden,

gewoon... een gevoel. Als ik ontwerp en teken, komt er iets op mijn

blad. Na een tijdje rijpen er vormen. Van het een komt het ander.

Mooie vormen in de natuur kunnen me wel bewust aanspreken: vlam-

men, sneeuwlandschappen... Op een inspiratiemoment zijn mijn

gedachten helemaal weg.”

VERWACHTINGSPATRONEN DOORBREKEN

Te zwaar op de hand moet het voor Danielle nooit worden: “Ik bekijk

het leven graag langs de vrolijke kant,” zegt ze. Zelfs de dood? “In de

zomer stel ik in de galerij Charles Pauwels urnen tentoon: ringen om

de as van dierbaren in te bewaren. Ik ben er al jaren mee bezig, maar

nu je de as mee naar huis mag nemen, is er ook een publiek voor.”

Danielle Goffa is duidelijk gefascineerd door het ongewone, mis-

schien het controversiële ook, al kan ze moeilijk onder woorden bren-

gen waarom: “Ik vind die urnen niet droevig. Emotioneel wel, dat

hoort erbij, maar niet droevig.” Het nieuwe, het experiment trekt haar

zeker ook aan. Ze werkte met tal van materialen in haar juwelen: hout,

pluimen, plastic...

In 2001 pakte ze op een tentoonstelling uit met... knikkers. “Ik had ze

in een speelgoedwinkel gekocht; Ik vond ze even mooi als de duurste

edelstenen. Een jaar heb ik ermee in mijn hoofd gezeten en plots had

ik een idee: ringen en hangers waarin je de knikkers in allerlei kleu-

ren kunt vervangen, in functie van je smaak of je kledij.” Het werd 

een succes.

Een wit- en geelgouden ring
met cognackleurige diamant

Een wit- en geelgouden ring
met ruwe diamant en briljant

Een zilveren hanger met een
Tahitiparel aan een rubberen halssnoer



Er waren verschillende optredens.

Het talrijk opgekomen publiek kon

genieten van liederen gezongen

door alle leerlingen van de klas-

sen Algemene Muzikale Vorming.

Zij werden instrumentaal begeleid

door de meer gevorderde leerlin-

gen. De afdeling ‘Woord’ voerde

drie toneelstukken op en verzorg-

de ook de aankondigingen.

Er werd ook een wedstrijd georganiseerd voor het vinden van een

mooie naam voor de school. Laura De Leeuw had het creatieve idee

om de school “De Babbelnoot” te noemen. Zij kreeg dan ook een wel-

verdiende prijs.

In “De Babbelnoot” kan je terecht

voor muziek- en woordonderricht.

De afdeling Muziek omvat vier

leerjaren Algemene Muzikale

Vorming (AMV) en instrumentaal

onderricht (piano, dwarsfluit, klari-

net, accordeon, saxofoon, blokfluit, viool en gitaar).

Jongeren vanaf acht jaar kunnen zich hiervoor inschrijven. Vooraleer je

een instrument kan leren bespelen, is er eerst een jaar basiskennis

nodig. Dit leer je in de lessen AMV. Vanaf het tweede jaar kan je ook in-

strumentles volgen.

Speel je graag toneel?

Speel je graag met woor-

den? Improviseer en

lach je graag?

Dan is de afdeling Woord

iets voor jou!

Tijdens de volgende dagen kan je

inschrijven in alle vestigingsplaatsen.

Van 26 tot en met 30 augustus, telkens

tussen 18 en 20 uur en op zaterdag 31

augustus van 10 tot 12 uur.

Ook de eerste 2 weken van september

kan je nog inschrijven tijdens de ope-

ningsuren van de school.

FILIAAL ZOERSEL:
Achterstraat 70,

deelgemeente St.-Antonius,

tel. 03-482.07.13, fax 03-482.09.67,

e-mail: muziek_zoersel@hotmail.com

FILIAAL SCHILDE:
Turnhoutsebaan 204, 2970 Schilde,

tel. 03-385.36.93, fax 03-383.14.77

HOOFDSCHOOL WIJNEGEM:
Bergenstraat 2, 2110 Wijnegem,

tel. 03-353.75.41, fax 03-354.35.67

e-mail: mwacademie.wijnegem@pi.be
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gemeentelijke dienst
cultuur
afdelingshoofd
Bart Van Santvliet

tel. 03/380.13.93
fax 03/385.29.09
cultuur@zoersel.be

Info

DDE  “ B A B B E L N O O T ”

gemeentelijke muziek- en woordacademie start haar lessen terug op 2 september

vvvvoooorrrrmmmmiiiinnnngggg

In maart 2002 organiseerde de gemeentelijke muziek- en woordacademie

een eerste opendeuravond, waaraan alle leerlingen meewerkten.

inschrijvingen
& inlichtingen

H



Toch zul je er ook voor uw verkoudheid

of voor uw dagenlange rugpijn wel hulp

krijgen. Om de eenvoudige reden dat de

kliniek niemand mag weigeren. Maar

ondertussen neem je wel de tijd en de

plaats in van de echte spoedeisende

gevallen Zo moeten er soms ook onder-

zoeken gedaan worden die niet nodig

waren geweest als je met een verwijs-

brief van je huisarts was gekomen. En

deze zaken gebeuren zowel in de week

wanneer uw eigen huisarts gewoon

bereikbaar is als in het weekend.

Ook de kostprijs voor de maatschappij,

dus voor u en wij, van personeel en

onderzoeken gaan zo de pan uitswin-

gen.

Hoe leg je uit dat iemand naar spoedge-

vallen komt om te laten vaststellen of

een geboorteplek kwaadaardig is! Hoe

verklaar je dat iemand die een week

geleden een muntstukje inslikte nu naar

de spoed komt omdat het nog opwerpt?

En voor een hoest van enkele dagen ’s

avonds laat of in het weekend naar de

spoed gaat? Of voor een zonnebrand

van de vorige dag zich om 4 uur ‘s mor-

gens aanmeldt voor een zalf?

Waarom? Vinden mensen het zo lastig

om tijdens de week bij hun huisarts in

de wachtzaal aan te schuiven of zelfs te

bellen voor een afspraak? Is men ervan

overtuigd dat de zorg in de kliniek

zoveel sneller en beter is dan die van

de huisarts? Geeft de gemakkelijkheid

dat je niet rechtstreeks moet betalen in

de kliniek de doorslag? Vind je de huis-

arts met wachtdienst zo moeilijk bereik-

baar als hij twee

dorpen verder

woont en kunnen

sommige mensen

het niet opbrengen

enkele uren op zijn

huisbezoek te

moeten wachten?

Er is duidelijk iets mis en we

moeten er samen een diep-

gaande oplossing voor vinden!

Daarom dit artikel als eerste

poging.

Eerst en vooral doen we een

beroep op ieders burgerzin. Liever

dit dan de mensen te moeten gaan ont-

moedigen door de spoed duurder en

dus vooral voor minder begoeden moei-

lijker toegankelijk te maken.

Er zijn maatregelen gepland om de ver-

zorging bij de huisarts met wachtdienst

minder duur te maken en te werken met

een centraal oproepnummer maar dat is

nog toekomstmuziek.

We kunnen nu al iets doen!

Ga eerst naar de huisarts of bel hem/

haar tenzij voor zware ongevallen! Hij

kan vele gezondheidsproblemen of klei-

ne ongevallen verzorgen en zoniet zal

hij u doorsturen naar die spoeddienst

die zich dan ook daadwerkelijk zal kun-

nen bekommeren om de echte zwaar-

dere zieken en gekwetsten.

Het is voor u het beste: u wordt goed

behandeld. Het is voor de geneeskunde

het beste: de eerste lijn doet de eerste

opvang, de tweede lijn de tweede. Het

is het best voor de maatschappij: het is

zuiniger en toch blijft ons niveau van

verzorging, waar we zo trots op zijn,

heel hoog.

Je mag reageren op dit

artikel, graag zelfs, met

suggesties of kritieken

bij: leovanhoy@hot-

mail.com of

monique.lafosse

@emmaus.be.

gemeentelijke dienst
sociale zaken
verantwoordelijke
Diane Weyten

tel. 03/380.13.81
fax 03/385.29.09
sociale.zaken@zoersel.be

Info

Op radio, op TV heb je er zeker al van gehoord: de spoeddiensten in de

kliniek worden overspoeld door niet-dringende zorgvragen.

Uiteraard zijn ze daar niet voor bedoeld.

pppprrrreeeevvvveeeennnnttttiiiieeee
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een maatschappelijk probleem en u kan het oplossen!HE L P !



ECOLOGISCHE VOORTUINEN

Een jaar zonder bebloemingswedstrijd is

niet meer denkbaar. Op vraag van enke-

le deelnemers creeërden we vorig jaar

een vierde categorie “de ecologische

voortuinen”.

Onze juryleden vonden het niet gemak-

kelijk om deze te beoordelen. Ecologie is

immers een zeer ruim begrip. Dit begrip

verwerken op een kleine oppervlakte

waar een evenwicht moet gezocht wor-

den tussen menselijke inbreng en natuur

is geen sinecure! Kortom, een uitdaging

voor de liefhebbers! 

VIER CATEGORIEËN

Ook dit jaar voorzien we 4 categorieën:

1.bebloeming van gevels en tegeltuin-

tjes,

2.beplanting van kleine voortuinen

(tot en met 50 m2),

3.beplanting van grote voortuinen

(vanaf 50 m2),

4.ecologische voortuinen.

U kunt slechts voor twee categorieën in-

schrijven. Uw deelname is gratis en u

kunt 750 € aan prijzen winnen.

SCHRIJF U NU IN!
Om organisatorische redenen is het

nodig dat u op voorhand

inschrijft. U doet dit door vóór

15 juli bijgevoegd deelnemings-

formulier  te bezorgen of door

even te telefoneren naar de

gemeentelijke dienst Leefmilieu

op het gratis nummer 0800-

14.529 of door te mailen naar

leefmilieu@zoersel.be.

WAT KOMT IN AANMERKING?
Alleen tuinen en gevels op het grondge-

bied van de gemeente Zoersel komen in

aanmerking.

Er mogen enkel levende planten en bloe-

men gebruikt worden. De deelnemers

zijn vrij wat betreft de keuze van de plan-

ten. De aanplantingen moeten zichtbaar

zijn van op de openbare weg.

DE JURERING

Tijdens de zomermaanden zal de jury

een rondrit door de gemeente Zoersel

maken. Er is rekening gehouden met:

- het onderhoud,

- de kleurharmonie,

- de aanleg en het ontwerp,

- de uitgroei,

- de ecologische waarde van de tuin.

DE PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking van de wedstrijd is

voorzien in het najaar en de namen van

de winnende deelnemers zullen in het

gemeentelijk informatieblad de “Grootste

Gemene Deler” meegedeeld worden.

Alle deelnemers krijgen ook een foto van

hun voorgevel of tuin.
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gemeentelijke dienst
leefmilieu & landbouw
milieuambtenaar
Monique De Feyter

tel. 03/380.13.43
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info

BBE B L O E M I N G S W E D S T R I J D

Tien jaar geleden, 1992 dus, werden de eerste schuchtere stappen

gezet voor dit nieuwe initatief. Het werd een succes.

lllleeeeeeeeffffmmmmiiii llll iiiieeeeuuuu

tweeduizend en twee

DEELNEMINGSFORMULIER

BEBLOEMINGSWEDSTRIJD

Naam en voornaam:.......................................................................

straat + nummer: ...........................................................................

schrijft in voor: categorie 1 (bebloeming van gevels en tegeltuintjes)

categorie 2 (kleine voortuinen tot en met 50 m2)

categorie 3 (grote voortuinen vanaf 50 m2)

categorie 4 (ecologische voortuinen)

Dit deelnemingsformulier opsturen, faxen of mailen aan:

- dienst Leefmilieu & Landbouw, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel,

tel. 03/380.13.43, fax 03/380.13.30,

leefmilieu@zoersel.be

of bezorgen via de gemeentelijke loketdiensten:

- loketdienst Zoersel, Lindepaviljoen, Oostmallebaan 15,

- loketdienst St.-Antonius, Handelslei 108.

(kruis het juiste vakje aan)

✂

D



MAANDTHEMA JULI:

WWWWEEEEGGGGWWWWEEEERRRRPPPPVVVVEEEERRRR----
PPPPAAAAKKKKKKKKIIIINNNNGGGG
Het juiste antwoord is “a”

GEWOON FOTOTOESTEL in com-

binatie met “e” AANTAL HER-

LAADBARE BATTERIJEN en “c”

KATOENEN ZAKDOEKEN.

Een wegwerpfototoestelletje

is heel handig: het is klein en

overal verkrijgbaar maar het is veel duurder dan

werken met een gewoon filmrolletje. Een gewoon fototoe-

stel kost natuurlijk ook meer maar gaat veel langer mee en

bovendien is de kwaliteit van de foto’s gewoon stukken

beter.

Wegwerptoestelletjes zijn bovendien helemaal niet milieu-

vriendelijk want ze leveren bij de productie en het verwer-

ken van de filmpjes een berg onnodig afval op. 

Kies ook eerder voor herlaadbare batterijen dan voor gewo-

ne batterijen. Zij zijn veel duurzamer en er moeten er dus

minder gerecycleerd worden. Herlaadbare batterijen en bij-

horende opladers zijn in bijna elke elektrozaak  te verkrij-

gen. Ook hier spaart u op termijn heel wat euro’s uit.

Breng oude batterijen bovendien altijd naar een erkende

inzamelaar. Als ze niet correct ingezameld en verwerkt wor-

den, belanden er heel wat schadelijke stoffen in het milieu.

Aandacht voor milieu zit soms ook in kleine dingen.

Gebruik eerder katoenen dan papieren zakdoeken. Eventjes

in een sopje met een biologisch afbreekbaar middel en u kan

hem weer oneindige keren volsnuiten.

Meer tips vindt u op: www.stip.ovam.be , onder de rubriek

Afval en Emissie Preventie.

gemeentelijke dienst
leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info

U U R Z A A M H E I D S T E S T
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afvalkalender 2002 - maanden juni & juliD
MAANDTHEMA JUNI:

WWWWAAAATTTTEEEERRRR
Het juiste antwoord is “a” REGENWATER. Regenwater

komt gratis (en overvloedig) uit de lucht gevallen en

is ideaal om uw auto een poetsbeurt te geven. Het

regenwater is namelijk veel zachter dan leidingwater en 

bevat meer zuurstof. Zo hoeft u dus minder zeep en poetsmiddel te gebruiken.

Hebt u nog geen hemelwaterput, dan moet u niet langer twijfelen. De gemeente

verleent immers een toelage van 50 % van de bewezen kosten, met een maximum

van 248 euro, voor de aanleg van hemelwaterputten. Voorwaarde is wel dat er min-

stens één WC of wasmachine of meerdere bijkomende aftappunten binnenshuis op

worden aangesloten. Voor het gebruik van hemelwater in de tuin kan u dus geen

subsidies bekomen. Antwoord “b” met LEIDINGWATER kan ook als u de auto een

poetsbeurt geeft met water en spons. Zo verbruikt u veel minder water en het effect

is hetzelfde. Wie de wagen wast met tuinslang en een borstel, verspilt op die

manier al gauw 150 liter kostbaar drinkwater. En antwoord “c” NIET is misschien

wel de meest watervriendelijke oplossing maar of uw auto en uw gezin dat ook zo

leuk zullen vinden, …

Natuurlijk appreciëren we het dat u uw favoriet

blad, de GGD, altijd en overal wil lezen, maar

tijdens het tandenpoetsen mag u het gemeente-

lijk nieuws toch even laten liggen. Het ant-

woord “b” U ZET DE KRAAN toe is de juiste

oplossing. Als u de kraan laat lopen tijdens het

poetsen, vloeit er gemakkelijk 5 liter nutteloos water door de

afvoer. Spoelen met een met water gevuld bekertje gaat even goed.

In uw huishouden kan u ook nog op andere manieren op uw waterverbruik bezui-

nigen. Met een spaarspoeltoets op het toilet bespaar je al gauw 3 liter per spoel-

beurt. Een gewoon toilet spoelt normaal 9 liter water door.

Neem ook liever een douche dan een bad. Een stortbad verbruikt de helft minder

water. Nog beter, installeer een waterbesparende douchekop!

En niet te vergeten, door op water te besparen doet u dubbel voordeel: niet alleen

op uw waterfactuur maar ook op de milieuheffing op geloosd afvalwater, die 

automatisch zal dalen!

Meer tips vindt u bij Pidpa, huisleverancier van zuiver drinkwater: www.pidpa.be

Vraag: “u poetst uw auto“

met regenwater

met leidingwater

niet

Vraag: “tijdens het tandenpoetsen“

laat u het water lopen

zet u de kraan toe

leest u de GGD

Vraag: “u gaat met vakantie,uw reiskoffer bevat:“gewoon fototoestelwegwerptoestelset katoenen zakdoekenpak papieren zakdoekenaantal herlaadbare batterijenaantal gewone batterijen



Gepakt met handschoenen, (grijze) zak en

met fluo-vestjes gingen de vrijwilligers op

stap, klaar om het rondslingerende vuil te

verwijderen. Al snel werd het duidelijk dat er

meer zwerfvuil ligt dan dat men op het eerste

zicht zou vermoeden. Naast de traditionele

blikjes en sigarettenpeuken werden de zak-

ken ook met ander materiaal gevuld: speel-

goed, plastieken potjes, achterlichten van

auto’s, condooms, ijskasten, fietsen, ton-

nen,... U kunt het zo gek niet bedenken, of

het ligt wel ergens in een bos.

“Schandalig, wat de mensen allemaal durven

achterlaten”, lieten enkele jeugdige oprui-

mers zich ontvallen. En terecht, bossen en

bermen zijn geen openbare vuilnisbakken.

Als iedereen een beetje zorg draagt voor de

omgeving, dan zou het woord “zwerfvuil-

opruim-actie” zelfs niet mogen bestaan.

Maar spijtig genoeg is zo’n actie nodig om

ons milieu te beschermen. Zwerfvuil vergaat

niet. Het ontsiert niet alleen het landschap

maar kan ook knap lastig zijn: een glasscherf

die uw fietsband openscheurt of een kauw-

gom die onderaan uw schoen blijft kleven.

Of erger nog, resten van chemische spuitbus-

sen! Die zijn een gevaar voor spelende kin-

deren.

De deelnemende verenigingen van de zwerf-

vuil-opruimactie verzamelden gemiddeld 15

volle zakken per buurt. Een serieuze hoop

vuil dus. En dan te bedenken dat er maar

ongeveer 20% van het grondgebied werd op-

geruimd. Een snelle berekening leert ons dat

we met het nog niet opgeruimde zwerfvuil

minstens een 800-tal grijze zakken kunnen

vullen!

Wij willen alvast de deelnemende verenigin-

gen nog eens van harte bedanken om te hel-

pen Zoersel proper te maken.

Hopelijk blijft het nu zo!

De deelnemende verenigingen waren buurt-

comité Meerheide en Risschot, KLJ Zoersel,

KLJ Halle, VELT, Wildbeheereenheid,

Natuurpunt, chiro Waks Zoersel en de

Vrienden van het Zoerselbos.
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gemeentelijke dienst
leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info
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opgeruimd staat netjes!

Op zaterdag 20 april sloegen enkele ver-

enigingen de handen in elkaar om zwerf-

vuil in onze gemeente op te ruimen. Een

aantal jeugd- en natuurverenigingen en

buurtcomités waren de bevuilde grachten,

bermen en bossen grondig beu en gingen

enthousiast in op de vraag van de 

gemeentelijke milieudienst. Zwerfvuil is

iets waar iedereen zich aan ergert, maar

waar weinigen effectief iets aan doen.

Zwerfvuil is immers afval dat van niemand

is, maar waar velen schuldig aan zijn. Wie

wierp er al niet eens  ‘iets’ zomaar weg.

Meestal sust men zijn geweten met de

wetenschap dat papier en peuken snel ver-

teren of ‘vlug uitgeregend’ zijn. De waar-

heid is dat afval zonder verdere verwer-

king vaak heel traag afbreekt of zelfs hele-

maal niet.
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VERVANGING

TOESTELLEN MET PCB’S
De Vlaamse milieuwetgeving voorziet

dat toestellen die PCB’s bevatten gerei-

nigd en/of vervangen moeten worden

voor het einde van 2005. Electrabel acht

het niet haalbaar om deze apparaten op

korte termijn te vervangen zonder de con-

tinuïteit van de stroomvoorziening in het

gedrang te brengen.

Electrabel heeft daarom een aanpassing

gevraagd van de uitvoeringstermijnen.

Vlaams minister van leefmilieu,

mevrouw Vera Dua heeft deze uitzonde-

ring toegestaan zodat de condensatoren

uiterlijk 31 december 2002 dienen ver-

vangen te zijn en de transformatoren met

PCB inhoud uiterlijk 31 december 2010.

Toestellen die in de loop van deze perio-

de defect raken of lekken, zullen wel

onmiddellijk vervangen worden en ook

de transformatoren die niet in een lokaal

maar op een paal zijn bevestigd, ressorte-

ren niet onder deze uitzondering.

Er staan 13 installaties opgesteld in

Zoersel.

Voor het bekomen van deze wijziging van

vergunningsvoorwaarden voorziet de

milieuwetgeving dat deze beslissing

bekend gemaakt wordt aan de bevolking.

Er is namelijk tot 60 dagen na de bekend-

making mogelijkheid om beroep aan te

tekenen tegen deze beslissing bij de Raad

van State.

Voor meer gegevens kan u contact opne-

men met de gemeentelijke dienst

Leefmilieu op het nummer 0800-14.529.

DISTELBESTRIJDING

Iedereen die verantwoordelijk is voor een

perceel grond (eigenaar, huurder of pach-

ter), is wettelijk verplicht om de bloei,

zaadvorming en uitzaaiing van schadelij-

ke distels te beletten.

Als schadelijke distels worden be-

schouwd: akkerdistel, speerdistel, kale

jonker en kruldistel.

Indien u vaststelt dat er in de buurt distels

groeien gelieve dan de gemeentelijke

dienst Leefmilieu te verwittigen op het

nummer 0800/14.529. Wij zorgen dan dat

de privé-eigenaar wordt aangeschreven

met vraag tot verwijdering of we gaan

zelf over tot verwijdering als het om

gemeentelijke eigendom gaat.

VERZAMELPLAATS VOOR OUD PAPIER

IN SINT-ANTONIUS VERDWIJNT

Sinds jaar en dag zamelen de gepensio-

neerden van Sint-Antonius oud papier in.

Dit wordt nu echter stopgezet. Wegens

plaatsgebrek kan er in de Achterstraat

geen oud papier en karton meer gestapeld

worden.

Oud papier en karton wordt nog wel inge-

zameld door de Jeugdmissiewerking

Zoersel, tel. 03-312.07.63. U kan het ook

gratis naar het kringlooppark brengen of

meegeven met de maandelijkse ophaling

aan huis, elke derde woensdag van de

maand.

RUIMINGSATTEST

Volgens de VLAREM-wetgeving moeten

septische putten jaarlijks geruimd wor-

den. Het ruimingmateriaal dient men naar

een erkende verwerkingsinstallatie af te

voeren. Ook het ruimingsmateriaal van

de beer- of aalputten moet afgevoerd 

worden naar een erkende verwerkingsin-

stallatie. Vermits u, als veroorzaker van

deze afvalstof, steeds verantwoordelijk

blijft voor de eindbestemming, moet u

aan de ruimingdienst een attest vragen

waaruit blijkt dat het ruimingmateriaal

inderdaad afgevoerd wordt. De meeste

ruimingafvalstoffen worden afgevoerd

naar de zuiveringsinstallatie van Aquafin.

Onlangs werd een heel pak vreemdtalige

boeken aangekocht.

Wie nog niet ver gevorderd is in het

Engels, Duits, Frans en Spaans, zal

beslist wat vinden bij de vereenvoudigde

uitgaven. Bij een aantal van deze boeken

hoort een geluidscassette. Met zo’n boek

in gesproken en geschreven vorm, moet

u wel vorderingen maken.

Naast de beginnersliteratuur vindt u ook

literaire werken van de grote namen uit

de wereldliteratuur, in hun originele taal

(en nog meer in Nederlandse vertaling

natuurlijk).

Het gros van deze boeken staat in te

hoofdbibliotheek. U kunt in Sint-Antonius

en Halle wel de catalogus inkijken en

werken uit de hoofdbibliotheek aanvra-

gen.

Het is voor uw conditie natuurlijk beter

dat u gewoon op uw fiets stapt en naar

Zoersel toert.

U merkt het: Wij rekenen op stralend

weer en we wensen u een prachtige

zomer toe.

P.S.
De bibliotheken van Sint-Antonius en

Halle zijn gesloten van 16 tot en met 31

juli. De hoofdbibliotheek blijft de ganse

zomer open.

YOUR
MONEY OR
YOUR LIFE AND
OTHER
STRANGE
TALES
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rioleringswerken 

DRENGEL EN (DEEL) HERENTALSEBAAN

De rioleringswerken zijn in de He-

rentalse baan nu ook beëindigd. Nu

volgt nog de heraanleg van de weg,

het graven van de grachten en het

maken van de opritten.

In Drengel is de straat volledig afge-

werkt behalve de toplaag. De aanne-

mer is ook hier bezig met het herpro-

fileren van de grachten en het plaat-

sen van de kasseibeschoeiïng in de

grachten ter hoogte van de opritten.

SCHRIEKBOS

Deze werken zijn eind november ge-

start en schieten goed op. Er zijn ook

reeds vele woningen aangesloten

aan de riool. Voorlopig loost die nog

wel in de langsgracht van de

Antwerpsedreef ter hoogte van het

zuiveringsstation tot dit in gebruik

genomen wordt, hopelijk binnen

enkele weken.

De riolering zit reeds in de grond

vanaf de Voorne tot aan de Antwerp-

sedreef. Alleen “de

lus” van het Schriek-

bos moet nog gerio-

leerd worden. De

nieuwe betonnen

boordstenen zijn

reeds gegoten en de

onderlagen van de

asfaltverharding aan-

gelegd. Ook de grach-

ten zijn reeds groten-

deels geherprofileerd

en de aannemer werkt nu de opritten

verder af.

De riolering voor het afvalwater wordt

in het midden van de baan gelegd. De

grachten in de zijbermen worden vol-

ledig opnieuw geprofileerd en zorgen

voor de vertraagde afvoer van het

regenwater, zowel van de straat als

van de daken en verharde oppervlak-

tes.

ZUIVERINGSSTATION SCHRIEKBOS

Om het rioolwater van de wijk

Schriekbos niet via een dure en lange

collector te moeten verbinden met de

bestaande riolering in Zoersel of St.-

Antonius-centrum werd in deze wijk

geopteerd voor een volledig onafhan-

kelijk kleinschalige waterzuiveringsin-

stallatie (KWZI).

De betonwerken zijn klaar en de aan-

nemer is bezig met de electrische uit-

rusting: de biorotoren, de bezinktanks

met de nodige pompen, de overstort-

pomp naar het rietveld, de aanleg van

het rietveld zelf en dergelijke...

De ingebruikname van het zuive-

ringsstation heeft een

beetje vertraging opgelo-

pen omdat een technisch

onderdeel niet tijdig kon

geleverd worden. In de

toekomst gaat Aquafin

het onderhoud van dit zui-

veringsstation verzorgen.

Hopelijk zal het zuive-

ringsstation eerstdaags in

gebruik genomen wor-

den.
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W stand van zakenWEGEN- EN ANDERE WERKEN

Woont u in Zoersel en 

- is er al literair of wetenschappelijk

werk van u in boekvorm uitgegeven

of

- zijn uw muzikale creaties op cd ver-

krijgbaar?

Laat ons dan iets weten!

Misschien hebben we uw werk niet in

de openbare bibliotheek en is het toch

wel heel geschikt om in onze collectie

te worden opgenomen.

Wij willen best lokaal talent ondersteu-

nen, ook al is het dan op een zeer be-

scheiden manier. En wie weet wordt uw

overbuur uw grootste fan nadat hij ein-

delijk uw werk heeft leren kennen via

de bibliotheek.

Onze coördinaten zijn:

Bibliotheek Zoersel,

Zonneputteke 1B, 2980 Zoersel,

tel 03-312.94.04, fax 03-312.94.27,

e-mail Zoersel@bibliotheek.be

GEZOCHT:
LOKAAL MUZI-
KAAL EN LITE-
RAIR TALENT

REISPLANNEN?
In de bib staan een heleboel reisgid-

sen, wandel- en fietsroutes, camping-

gidsen en reisverhalen op u te wachten.

Bijzonder handig om uw reis voor te

bereiden!

En proef op voorhand al eens van wat

de keuken van uw vakantieland te bie-

den heeft. Probeer het thuis met een

recept uit een van onze kookboeken.

gemeentelijke
technische dienst
afdelingshoofd
Tarci Verbelen

tel. 03/380.13.45
fax 03/380.13.30
technische.dienst@zoersel.be

Info



SLUIKVERBRANDEN EEN PROBLEEM?
Het illegaal verbranden van afvalstoffen in

open lucht is verantwoordelijk voor 25% van

de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Ter

vergelijking, huisvuilverbrandingsinstalla-

ties vertegenwoordigen slechts een aandeel

van 0,5 %. Zij hebben nochtans een zeer

kwalijke reputatie.

De meest schadelijke stoffen die vrijkomen

bij particuliere afvalverbranding zijn dioxi-

nes, PAK’s, fijn stof en zware metalen.

PAK’s en dioxines neemt u hoofdzakelijk op

via uw voeding. Ze stapelen zich op in het

lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende

schadelijke effecten op de gezondheid (kan-

ker, verstoring van het afweersysteem, effect

op uw hormonale huishouding,...). Fijn stof

kan op korte termijn bestaande gezondheids-

problemen als luchtwegeninfecties en astma

verergeren. Bij langdurige blootstelling kan

het leiden tot astma of chronische bronchitis,

met benauwdheid, piepende ademhaling en

hoesten als gevolg.

BOETES TOT 2.500 EURO

De Vlaamse milieureglementering verbiedt

het verbranden van afvalstoffen. Er is even-

wel een uitzondering voorzien voor plantaar-

dige afvalstoffen afkomstig van het onder-

houd van tuinen, de ontbossing of ontginning

van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkun-

dige werkzaamheden op voorwaarde dat de

stookplaats zich op ten minste honderd meter

afstand van alle begroeiing en bebouwing

bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig

plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in de

woonzones.

Hardnekkige stokers kunnen bij overtredin-

gen boetes krijgen die oplopen tot 2.500

euro.

NIET STOKEN MAAR SORTEREN

Voor het verbranden van afval en/of groenaf-

val zijn er nochtans milieuvriendelijke alter-

natieven. In de eerste plaats is er de selectie-

ve huis-aan-huis ophaling van verschillende

afvalstromen. In tal van gemeenten kunnen

de inwoners met een aantal afvalstromen

terecht op het kringlooppark.

Zelf composteren is nog altijd de manier bij

uitstek om organisch afval te verwerken. U

kan een compostvat aankopen bij het

gemeentebestuur voor slechts 10 euro.

Snoeihout kan u afvoeren naar het kringloop-

park waar het zal worden verhakseld of afge-

voerd naar de grootschalige composteerin-

stallaties. Snoeihout wordt ook aan huis

opgehaald tegen betaling. Bel hiervoor naar

het kringlooppark.

Het kan echter ook goed-

koper; onversnipperd kan

u snoeihout nuttig aan-

wenden in uw tuin. Voor

meer suggesties kan u zich

wenden tot onze compost-

meesters.

gemeentelijke dienst
leefmilieu
afvalpreventie
Kris Ryckaert

tel. 03/380.13.46
fax 03/380.13.30
leefmilieu@zoersel.be

Info

ST O K E N  &  D I O X I N E - U I T S T O O T
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Vlaamse gezinnen verantwoordelijk voor 40 % 

Heel wat Vlamingen  verbranden nog

steeds zelf hun afval in een ton of op

een hoopje in de tuin.

Nochtans is dit streng verboden.

Logisch, want de stoffen die vrijkomen

zijn erg schadelijk zowel voor het

milieu als voor de gezondheid.

Bovendien zadelt u uw  buren op met

ernstige geur- en rookhinder.



FINANCIËLE HULPVERLENING

BESTAANSMINIMUM EN LEEFLOON

Iedereen heeft recht op een minimuminkomen. De wet op het

bestaansminimum wordt met ingang van 1 oktober 2002 ver-

vangen door de wet op het leefloon. In deze nieuwe wet

wordt het recht op tewerkstelling, op integratieprojecten en op

leefloon benadrukt. In afwachting van inwerkingtreding wer-

den al op 1 januari 2002 de bedragen van het bestaansmini-

mum met 4 % vermeerderd.

Afhankelijk van de gezinssituatie is het minimuminkomen op

dit moment voor:

- gezin (al of niet gehuwd): 778,21 euro per maand,

- alleenstaande met één of meerdere kinderen ten laste:

778,21 euro per maand,

- alleenstaande: 583,66 euro per maand,

- samenwonende: 389,11 euro per maand.

Specifieke voorwaarde is werkbereidheid. Om gezondheidsre-

denen kan hiervan afgeweken worden. Er wordt bovendien

rekening gehouden met praktisch alle inkomsten, (uitgezon-

derd kinderbijslag, alimentatie voor kinderen,...) met het kada-

strale inkomen , met spaargelden,...

Er geldt wel - afhankelijk van het soort inkomen - een vrijge-

steld bedrag waarmee geen rekening gehouden wordt.

Is uw inkomen lager dan de hiervoor vermelde bedragen of

wil je meer informatie, neem dan gerust contact op met onze

sociale dienst.

ANDERE FINANCIËLE HULPVERLENING

Naast de wettelijke regelingen inzake bestaansminimum en

leefloon kan het OCMW ook andere financiële tussenkomsten

verlenen.

Enkele voorbeelden:

- voorschot op sociale uitkeringen

Het gebeurt dat u lang moet wachten op uw werkloosheids-
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M
Het OCMW van Zoersel heeft een uitgebreid takenpak-

ket en is op vele terreinen actief. In een eerder nummer

werden de OCMW-thuisdiensten belicht.

In dit nummer wordt de maatschappelijke en financiële

dienstverlening bondig toegelicht. In een latere uitgave

zal ingegaan worden op de specifieke dienstverlening

aan kandidaat-vluchtelingen.
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uitkering, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen, tege-

moetkoming voor gehandicapten,... In afwachting van deze

uitkering kan het  OCMW u helpen door al voorschotten uit

te betalen.

- voorschot op niet-betaalde alimentatie voor kinderen:

Voorwaarden: de verplichting is vastgelegd in een vonnis of

een notariële overeenkomst. De onderhoudsplichtige heeft

de alimentatie twee maal niet betaald. De onderhoudsge-

rechtigde heeft een inkomen van maximum 943,17 euro per

maand (voor inkomens tot 13.072,27 euro geldt een procen-

tuele vermindering). Het voorschot is gelijk aan het bedrag

in het vonnis met een maximum 125 euro per maand.

- tussenkomst in huur of verlenen van huurwaarborg:

Het OCMW kan ook een tussenkomst verlenen in de huur of

een huurwaarborg betalen. Voor de toekenning wordt een

bijdrageschaal gehanteerd.

- tussenkomst in diverse rekeningen

Ook als uw inkomen het niet meer toelaat om de vaste

maandelijkse rekeningen te betalen (gas, elektriciteit ….)  of

als u hoge rekeningen van medische kosten moet betalen

(dokter, apotheker, ziekenhuis,...) kan een tussenkomst ver-

leend worden.

Basis van alle aanvragen om leefloon of financiële steun is

een uitgebreid sociaal-financieel verslag opgemaakt door een

maatschappelijk werker. Elke vraag wordt vertrouwelijk en

met de nodige discretie behandeld. Maatschappelijke werkers

zijn gebonden aan het  beroepsgeheim. De voorzitter en de

raadsleden zijn tot geheimhouding verplicht.

Het verslag wordt voorgelegd op de raad voor maatschappe-

lijk welzijn die de uiteindelijke beslissing neemt. In dringende

situaties is de voorzitter van het OCMW gemachtigd om

beperkte financiële steun toe te kennen. Zijn beslissing wordt

bekrachtigd op de eerstvolgende raadszitting.

BUDGETBEHEER EN BUDGETBEGELEIDING

OCMW Zoersel is erkend als instelling voor schuldbemidde-

ling. Onze dienst kan proberen om gunstigere afbetalingsmo-

gelijkheden te bekomen. In sommige situaties kan het ook

aangewezen zijn om het volledige inkomen - in samenspraak

met de cliënt - door de sociale dienst te laten beheren.

ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDING

Het hebben van een job is onontbeerlijk om volwaardig aan

onze samenleving te kunnen deelnemen. Ook het OCMW kan

hieraan meewerken. Voor gerechtigden op het bestaansmini-

mum kan het OCMW zelf als werkgever optreden.

Samen met enkele omliggende OCMW’s  heeft  Zoersel een

arbeidstrajectbegeleidster  in dienst om inzake tewerkstelling

en vorming een intensievere begeleiding te bieden.

Deze arbeidstrajectbegeleider is elke woensdagvoormiddag

te bereiken op het OCMW van Zoersel.

INFORMATIE – ADVIES – RECHTSHULP

De sociale dienst van het OCMW vervult ook graag een

heuse wegwijsfunctie omtrent allerlei voorzieningen, verwijst

u door naar de juiste diensten of helpt u bij het invullen van

allerlei formulieren.

Elke donderdag van 16 tot 17 uur verstrekt een advocaat gra-

tis juridisch advies. Voor zo’n raadpleging moet u geen

afspraak maken.

BEREIKBAARHEID

U kunt elke werkdag bij de sociale dienst terecht van 9 tot 12

uur en van 13 tot 16. Op vrijdag tot 15 uur.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken met de betreffen-

de verantwoordelijke op het nummer 03-312.94.20
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openbaar centrum
maatschappelijk welzijn
hoofd sociale dienst
Patrick Vervecken

tel. 03/312.94.20
fax 03/312.94.25
ocmw@zoersel.be

Info



H U I S A R T S E N
Bel naar het NUMMER 1207 van de inlichtingendienst of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wilt weten welke
huisarts van wacht is.

T A N D A R T S E N
Bel naar het CENTRAAL OPROEPNUMMER 448.02.20 of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wilt weten welke
tandarts van wacht is.

A P O T H E K E R S
Bel naar het ALGEMEEN OPROEPNUMMER 0900-10500 of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 727 als u wil weten welke
apotheker van wacht is.

G E M E E N T E R A A D
Elke vierde donderdag van de maand om 20 uur in het
Koetshuis naast het gemeentehuis.
donderdag 27 juni, 29 augustus en 26 september.

A D V I E S R A D E N
De erkende adviesraden bestaan hoofdzakelijk uit verenigingen
en/of geïnteresseerde burgers. Gemeenteraadsleden en afge-
vaardigden van politieke fracties hebben hier enkel een advise-
rende stem. De vergaderingen van alle erkende adviesraden
zijn openbaar.
Wilt u op één van deze vergaderingen aanwezig zijn, contac-
teer dan de secretaris van de betrokken adviesraad of zie
GEMEENTELIJKE TELETEKST PAGINA 717.

gecoro ........Jan Koninkx, tel. 03-380.13.97

milieuraad ........Monique De Feyter, tel. 03-380.13.43

cultuurraad ........Bart Van Santvliet, tel. 03-380.13.93

sportraad ........Paul Somers, tel. 03-380.13.91

jeugdraad ........Kristien Schryvers, tel. 03-380.13.92

seniorenraad ........Rarenne Boyen, tel. 03-312.94.20

derde wereldraad ........Erik Fuhlbrügge, tel. 03-380.13.95

ondernemersraad ........Erwin Dirks, tel. 03-380.13.13

welzijnsraad ........Diane Weyten, tel. 03-380.13.81
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W A C H T D I E N S T E N

P O L I T I E K E  K A L E N D E R

5 0  J A A R  S A M E N
Pieter en Clementina JANSSENS - VAN GASSE

Raymond en Maria DE JONGH - VAN LOOCK

Ludovicus en Maria TAEYMANS - HUYGEN

Ludovicus en Aurelia VAN HOFSTRAETEN - VERWILT

Jozef en Augusta VERHAEGEN - GEENTJENS

Marcel en Ivona KESSELAERS - MICHIELS

Antoon en Maria STRIELEMAN - JACQMAIN

Josephus en Maria VERVECKEN - VERHOEVEN

6 0  J A A R  S A M E N
Cornelius en Florentina VAN DIEVOORT - JORDAENS

Frans en Ludovica DANEELS - DE PRINS

6 5  J A A R  S A M E N
Walter en Cornelia VERHAVERT - MAES
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